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Kierownicy Aptek Ogólnodostępnych

vII sesja szkoleniowa kierowników Aptek ogólnodostępnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

UPrzejmie informujemy, iż w tym roku VII Sesja Szkoleniowa Kierowników Aptek
OgólnodostęPnYch odbędzie się w dniach od 19 do 20 maja, w hotelu Sobienie Królewskie Country &Golf club w sobieniach szlacheckich k. otwocka.

Podczas Sesji odbędą się posiedzenia naukowo-szkoleniowę, za udziŃ w których będzie można
uzYskaó ok. 12 Punktów edukacyjnych oraz panel dyskusyjny z Panią mgr farm. xłrłnzŃĄ ŚiłŚKierownikiem Dzia_łu Kontroli Apteko Recept i Óraynacji LekarskieJ Mazowieckiego oadziału
Wojewódzkiego NFZ, który będzie poświęcony problemom związanym z rĆafizacjąrecept.

Zbiórka w dniu wYjazdu (sobota 19 maja) o godz. 7.30 przed, siedzibą Izby przy ul. Zeromskiego 77 w
warszawie
Wyjazd autobusu najpóźniej o godz. 8.00.
Powrót do Warszawy w niedzielę20 majaok. godz. 15.30 (wyjazd z Sobieni po obiedzie ok. godz. 14.40).

Warunki uczestnictwa w Sesji.

Zaudział w Sesji: zakwaterowanie,wyżywienie członkowie Izby wnoszą jedynie symboliczną opłatę w
wysokości l23 zl.
U dział w po siedzeniach naukowo-szko leniowych j e st b ezpłatny .
Zgłoszenia na sesję prosimy przesłaĆ e-mailem: anna,skolek@oia.waw.pl lub pocźą najpóźniej do piątku
11 maja. OPłaĘ gotówka (t23 zł.) prryjmowane będą w biurze Łby do wiorku 15 maja br.

W najbliŻszYch dniach program Sesji będzie zamieszczony na stronie internetowej
www,warszawa.oia.org.Pl w zal<ładce,,aktualnośct". Szczegółowy program otrzymają Państwo w dniu
wyjazdu.
Przed złoŻeniem kartY,zgŁoszenia prosimy o uregulowanie składek członkowskich (co najmniej do kwietnia
2018 r.) w biurze Izby lub przelewem na konto:

2I 1240 1138 1111 0000 0209 2153
Kwotę zaległoŚci można sprawdzić telefonicznie u p. Boźeny olech (tel. 785 66 - 55 - I7)
UWAGA !!! W rwiązka z wYjazdem na VII Sesję Szkoleniową, w maju nie odbędzie się czwartkowe
spotkanie Komisji.
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